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CrackGuard 
Ir. Menno van der Horst – Ship Hydromechanics and Structures, TU Delft 

 
Schepen en Offshore constructies moeten goed worden 
onderhouden en geïnspecteerd worden op scheuren en 
corrosie. Met name scheurvorming (en breuk) is een zeer 
moeilijk te voorspellen fenomeen vanwege allerlei 
onzekerheden zoals materiaaleigenschappen, kwaliteit 
van lasverbindingen, golfbelastingen etc. Vandaar dat 
inspectie noodzakelijk is en er veel onderzoek gedaan 
wordt naar allerlei inspectiemethoden. De vraag die 
centraal staat is uiteraard hoe je scheuren kunt 
monitoren op een manier die zo robuust, betrouwbaar, 

betaalbaar en gebruiksvriendelijk mogelijk is. Onze oplossing hiervoor is het CrackGuard systeem. 
CrackGuard richt zich niet zozeer op inspectie, maar op het monitoren van reeds gedetecteerde 
scheuren in stalen constructies. Zo kan een betere veiligheid gegarandeerd worden en is er minder 
inspectie nodig.  
 
Jouw opdracht: De voordelen van het CrackGuard systeem zijn evident voor bedrijven in de olie en 
gas industrie en voor beheerders van schepen en offshore constructies. Welke toepassingen zou je 
nog meer kunnen bedenken voor dit systeem? En hoe zouden ontwikkelingslanden kunnen 
profiteren van het CrackGuard systeem? 
 

 
De zoetwatervaren Azolla 
Dr. Henriette Schluepmann - Moleculaire Plantenfysiologie, Universiteit van Utrecht 

 
De zoetwatervaren Azolla verdubbelt zijn biomassa in twee dagen zonder enkele stikstofbemesting. 
Ditzelfde plantje heeft ooit, 50 miljoen jaar geleden, toen het heel warm was op aarde, de gehele 
Arctische Oceaan bedekt en hierbij enorme hoeveelheden CO2 vastgelegd. Dit plantje wordt gebruikt 
om verschillende thema’s onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Onder andere 
onderwerpen als de koolstofcyclus; CO2 -opname versus uitstoot; competitie van biobrandstof 
productie met landbouwgrond; kosten en baten van biomassa productie met stikstofbemesting; 
hergebruik en efficiëntie van grondstoffen en het optimaal benutten van de bestaande 
infrastructuur. Azolla wordt al 1000 jaar gebruikt als stikstofbemesting in tropische rijst culturen 
maar nog nooit als eiwitrijke voeding vanwege het hoge aandeel aan polyfenolen. 

 
Jouw opdracht: Bedenk een scheidingsproces dat Azolla biomassa in voedingseiwit en polyfenolen 
omzet op kleine schaal en zonder giftige oplosmiddelen, zodat Azolla toegepast kan worden in een 
ontwikkelingsland. 
c 
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Panamaziekte van Banaan 
Dr.ir.ing. Gert Kema & Dr.ing. Harold Meijer – Biointeractions & Plant Health, WUR 
 

Banaan is het populairste fruit ter wereld en voor miljoenen 
mensen basisvoedsel in de vorm van kook- en bakbananen. 
De mondiale export wordt gedomineerd door de zogenaamde 
Cavendish klonen, maar vertegenwoordigt slechts 15% van de 
totale productie. Schimmelziekten zijn voor vele gewassen 
een groot probleem, in het bijzonder voor banaan. De 
Cavendish rassen zijn zeer vatbaar voor twee 
schimmelziekten: black Sigatoka en Panamaziekte. Deze 
laatste wordt veroorzaakt door een bodemschimmel: 

Fusarium oxysporum f.sp. cubense. Deze schimmelsoort omvat een reeks genetische varianten die 
één of meerdere bananensoorten kan aantasten. Omdat Cavendish bananen resistent bleken voor 
deze schimmel zijn deze rassen de exportteelt gaan domineren. Recent is er een nieuwe Fusarium 
stam geïdentificeerd die de afgelopen jaren in heel Zuid-Oost Azië is verspreid en ook in het Midden-
Oosten, Afrika en het Indisch subcontinent is gevonden. Deze stam, die Tropical Race 4 (TR4) wordt 
genoemd, is zeer pathogeen, niet alleen op Cavendish bananen maar ook op veel lokale rassen. 
Hierdoor wordt de wereldwijde bananenteelt bedreigd en worden vele (kleine) boeren in hun 
bestaanszekerheid getroffen.  
 
Jouw opdracht: Bedenk een strategie hoe en waar de resistentie van banaan het best gemeten kan 
worden en hoe de verantwoordelijke genen kunnen worden opgespoord en gebruikt in veredelings- 
of biotechprogramma’s. 
 

 
Lab on a Chip 
Prof. dr. Jan Eijkel, dr. Mathieu Odijk, dr.ir. Wouter Olthuis & dr. Loes Segerink - BIOS group, Universiteit Twente 

 
In de gezondheidszorg is het stellen van een goede diagnose 
essentieel. Welke aandoening veroorzaakt de symptomen waar de 
patiënt mee langskomt? Zo’n diagnose wordt vaak pas gesteld na 
bloedonderzoek in het ziekenhuislaboratorium. Dat is duur en duurt 
een paar dagen. In de tropen is zo’n laboratorium bijna nooit 
voorhanden en blijft een goede diagnose vaak uit. Er is een revolutie 
gaande waardoor diagnoses binnenkort veel sneller en goedkoper 
kunnen gebeuren en vaak ook door de patiënt zelf. Met micro- en 
nanotechnologie kunnen namelijk kleine chips worden gemaakt 
waarin patiëntenmonsters (bloed, speeksel, etc) kunnen worden 
geanalyseerd. Alles wat in een laboratorium wordt gedaan kan nu op 
dat kleine chipje worden gedaan, dat daarom doorgaans een Lab on a 
Chip heet. Voor de gezondheidszorg in de derde wereld kan dit ook 
een revolutie gaan betekenen: zonder laboratoriumtechnicus kunnen  
we nu bijvoorbeeld de diagnose tuberculose of malaria stellen. Hierboven zie je twee voorbeelden 
van een Lab on a Chip: een chip waarmee een patiënt zelf de bloedconcentratie van lithium kan 
bepalen, en een nanopil die een patiënt kan slikken om darmkanker in een heel vroeg stadium te 
ontdekken.  
 
Jouw opdracht: Ontwerp je eigen Lab on a Chip en bedenk hoe je deze kunt toepassen in een 
ontwikkelingsland. 

Boven: Lithium lab-chip. Onder: Nanopil 
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Libellen als symbool voor de zoetwaterkwaliteit 
Dr. Klaas-Douwe Dijkstra – Department of Conservation Ecology and Entomology, Universiteit van Stellenbosch 

 
Water is essentieel voor het leven op aarde, maar ook erg 
kwetsbaar door intensief gebruik van de mens. Zoetwater beslaat 
nog geen honderdste van het aardoppervlak, maar bevat een tiende 
van alle diersoorten, waarvan het merendeel insecten zoals libellen. 
Zij zijn door hun schoonheid een prachtig symbool voor zoetwater 
en door hun gevoeligheid voor veranderingen onder- en boven het 
oppervlak goede indicatoren van natuurwaarde. Wereldwijd, ook in 
Afrika, gaat de zoetwaterkwaliteit steeds sneller achteruit. Libellen 
kunnen worden gebruikt als indicator, mits men zich bewust is van 
hun waarde. Daarvoor moeten we de honderden verschillende 
soorten beter leren kennen. Waar komen ze voor? Hoe gevoelig zijn 

ze? Hoe zijn ze te herkennen? Het zijn nog vaak buitenlandse onderzoekers die zulk werk komen 
doen. Sluiten hun doelen aan op de beeldvorming van de plaatselijke bevolking? Hoe denkt men daar 
over libellen?  
 
Jouw opdracht: Bedenk een plan om libellen te gebruiken als symbool voor de zoetwaterkwaliteit. 
Denk hierbij na over een manier om de libellen te gebruiken om de zoetwaterkwaliteit te meten en 
hoe je de lokale beeldvorming over libellen kunt peilen en beïnvloeden. 
 

 

De Jatropha Noot 
Prof. Dr. Marc van der Maarel – Aquatische Biotechnologie en Bioproducttechnologie, Rijksuniversiteit 
Groningen 

 
De purgeer noot (Jatropha curcas) is een giftige, niet-
eetbare noot die in de subtropen veel voorkomt. De 
noot groeit aan een struik die goed groeit op droge, 
arme grond. De noten bevatten tussen 20 en 40% olie, 
die in de belangstelling staat omdat hieruit biodiesel 
gemaakt kan worden. In een aantal subtropische 
landen wordt daarom de teelt van Jatropha struiken 
gestimuleerd. Na het persen van de zaden komt de olie 
vrij en blijft een koek bestaande uit olie, koolhydraten en eiwitten over. Deze koek kan o.a. gebruikt 
worden als meststof van de Jatropha planten. Een andere mogelijkheid is om de koek met de mest 
van vee (koe, geit, schaap) te vergisten naar biogas. Biogas kan worden gebruikt als alternatief voor 
hout of houtskool als brandstof voor kooktoestellen of om via een gasgenerator elektriciteit op te 
wekken. De elektriciteit kan voor verschillende doelen gebruikt worden. Een daarvan is het 
aandrijven van een notenpers om de olie uit de noten te persen. De olie kan ook gebruikt worden 
voor de productie van zeep. De omzetting van olie naar zeep gaat vrij eenvoudig door soda (een 
base) toe te voegen. Na korte tijd wordt de olie stroperig en uiteindelijk hard, oftewel zeep.  
 
Jouw opdracht: Bedenk een geïntegreerd, zelfvoorzienend Jatropha platform dat kleine 
gemeenschappen in subtropische ontwikkelingslanden in staat stelt om de Jatropha noot duurzaam 
en winstgevend te exploiteren. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn.oneworld.nl/sites/oneworld.nl/files/styles/v2_volle_breedte/public/upload/img_4106_2.jpg?itok%3D1hc3_FL4&imgrefurl=http://www.oneworld.nl/business/het-sprookje-van-supernoot-jatropha&h=327&w=581&tbnid=c0yy9gChGdnZwM:&docid=-zf2Mh-dfNpvQM&hl=nl&ei=WODaVcLBMYurUc69jYAD&tbm=isch&ved=0CF0QMygzMDNqFQoTCMLNjM6wwccCFYtVFAodzl4DMA
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Nereda - Waterzuivering 
Prof.dr. Mark van Loosdrecht, dr. Yuemei Lin & Jure Zlopasa - Environmental Biotechnology, TU Delft 
 

Recent is een nieuwe biologische afvalwaterzuiverings-
technologie ontwikkeld op basis van aeroob korrelslib. Deze 
wordt momenteel toegepast onder de naam Nereda. De 
installatie zuivert afvalwater op een goedkopere manier 
(30% minder kosten) met minder energie (40% minder) en 
omdat er veel minder mechanische apparatuur wordt 
gebruikt, is het ook veel makkelijker te bouwen in landen 
met een lagere technologische ontwikkeling. Het aeroob 
korrelslib zijn korreltjes bacteriën die bij elkaar worden 
gehouden door een matrix van een polymeer. Het blijkt dat dit polymeer een soort alginaat is. 
Alginaat heeft vele toepassingen, en wordt nu vooral geproduceerd uit algen die op zee worden 
geoogst. Daardoor wordt het ecosysteem op zee verstoord. Als alginaat uit afvalwater kan worden 
geproduceerd, wordt het behandelen van afval een economisch renderend proces in plaats van een 
kostenfactor. Daarbij is het noodzakelijk om voor alginaat allerlei toepassingen te vinden.  
 
Jouw opdracht: Richt je op het winnen van alginaat uit zuiveringsslib en de evaluatie van de 
chemische eigenschappen van alginaat. Bedenk hier toepassingen bij. 
 
 
 
 

Mineraalwaters uit Olivijngesteentes 
Prof. Dr. Olaf Schuiling – Geochemistry, Universiteit van Utrecht 

 
Olivijn is een groene edelsteen die vaak wordt gebruikt in sieraden. 
Deze edelsteen blijkt echter nog een hele andere waardevolle 
functie te hebben: het kan snel CO2 uit de lucht opnemen. Als 
olivijn in aanraking komt met water en koolstofdioxide lost het op 
en wordt het broeikasgas omgezet in het onschuldige bicarbonaat. 
Het olivijngesteente verweert bij dit proces langzaam. Nu kan je 
het olivijngesteente ook gebruiken om regenwater om te zetten in 
helder drinkwater. Als het regent op een olivijnberg, neemt de 
bodem CO2 en regenwater op. Het water trekt door de bodem en 
bereikt de olivijn, waar het regenwater wordt omgezet tot het 
drinkbare magnesium bicarbonaat water. In landen waar het 

drinkwater van een slechte kwaliteit is kunnen deze olivijnheuvels een goede oplossing bieden. 
 
Jouw opdracht: Onderzoek de mogelijkheden om olivijnheuvels aan te leggen in 
ontwikkelingslanden. 
 
 
  

http://www.bing.com/images/search?q=peridot,+fotos&view=detailv2&&id=11FC3BBFB80E37E76363BCC36565996D00E43489&selectedIndex=0&ccid=6hz%2bRcZ3&simid=608016019410061327&thid=JN.lrVFKoIYn4JTROLj3oktew
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Superbeton 
Dr. Henk Jonkers & Damian Palin – Civiele Techniek en Geowetenschappen, TU Delft 
 

Beton is wereldwijd zeer populair bouwmateriaal. In 
ontwikkelingslanden, vooral in afgelegen gebieden, is het beton 
echter van lage kwaliteit (bijvoorbeeld omdat er minder cement 
wordt gebruikt; dat is goedkoper). Dit zorgt ervoor dat de 
constructies van dit beton sneller barsten vertonen en minder lang 
meegaan. Kleine scheurtjes in beton kunnen grote gevolgen 
hebben. Mensen verliezen hun huis door betonschade, de oogst 
mislukt door lekkage in betonnen irrigatiesystemen of de aanvoer 

van verse producten loopt spaak door een ingestorte brug. Beton herstellen of, beter nog, een hele 
nieuwe constructie plaatsen is erg duur. Vaak is dit niet te betalen voor de arme lokale bevolking in 
ontwikkelingslanden. Biologisch-geïnspireerde, duurzame materialen zouden hier een uitkomst 
kunnen zijn.  
 
Jouw opdracht: Bedenk een duurzame en haalbare manier om “superbeton” te produceren. De focus 
bij deze opdracht ligt op het gebruik van lokaal-geproduceerde, natuurlijke vezels en azijnzuur uit 
lokale fruitoverschotten in combinatie met het gebruik van kalksteen-producerende bacteriën, om 
het beton zelfhelend te maken. 
 
 
 
 

Producten uit micro-algen 
Dr. Ben van den Broek & Dr.ir. Dorinde Kleinegris – AlgaePARC, Wageningen UR Food & Biobased Research 

 
Fossiele grondstoffen worden steeds schaarser en 
daarom moeten we kijken naar nieuwe grondstoffen 
om gas en olie te vervangen. Niet alleen voor de 
productie van brandstoffen, maar ook voor het maken 
van chemicaliën en materialen. Plantaardig materiaal is 
hier zeer geschikt voor. In een Biobased Economy 
worden gewassen en reststromen uit de landbouw en 
voedingsmiddelenindustrie ingezet voor niet-
voedseltoepassingen. Om niet te concurreren met de 
voedselproductie wil je gewassen laten groeien op 
plekken waar geen voedselgewassen verbouwd kunnen worden. Microalgen, zeer kleine plantachtige 
organismen, staan bekend om de productie van lipiden/olie waar biodiesel van gemaakt kan worden. 
Bovendien kunnen ze groeien in brak en/of zout water waardoor de productie hiervan niet ten koste 
gaat van de voedselproductie. Echter, microalgen bevatten ook nog andere inhoudsstoffen zoals 
eiwitten, koolhydraten en pigmenten. De technieken die gebruikt worden om verschillende 
inhoudsstoffen uit microalgen te halen noemt men de Bioraffinage. Voor Derde wereldlanden, die de 
ideale omstandigheden bieden (licht en warmte) voor het groeien van microalgen, biedt dit nieuwe 
mogelijkheden om op een duurzame manier materialen te produceren. 
 
Jouw opdracht: Bedenk hoe je de verschillende inhoudsstoffen uit de microalgen kunt isoleren en 
bedenk welke typen producten je hier van kunt maken ter vervanging van de producten die gemaakt 
worden met behulp van fossiele brandstoffen.  
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Zeewieren voor toekomstige voedselzekerheid 
Dr. Willem Brandenburg & Julia Wald – Agrosysteemkunde, WUR 

 
De wereldbevolking blijft maar toenemen. Dit houdt 
in dat onze voedselzekerheid steeds minder 
vanzelfsprekend wordt. De landbouw staat hierdoor 
onder grote druk omdat er steeds meer vraag is. Niet 
alleen is landbouw nodig voor de productie van 
voedsel, maar ook voor de productie van 
grondstoffen voor de industrie. Door de enorme 
toename van dierlijke productie ligt uitputting van de 
natuurlijke grondstoffen op de loer. Om deze reden 
wordt er vaker gekeken naar de mogelijkheden van 
planten als voedselbron. Een van de oplossingen zou 

kunnen zijn om de landbouw te verplaatsen naar de zee. Het voordeel hiervan is dat je geen kostbaar 
zoet water nodig hebt als grondstof, maar juist zout water kan benutten. Deze zogenaamde 
Zeeakkergewassen worden gevormd door zeewieren: meercellige algen die goed groeien en die ook 
grootschalig geteeld kunnen worden. Een bijkomend voordeel is dat sommige zeewieren een goede 
kwaliteit eiwit bevatten. Als we het in 40 jaar tijd goed voor elkaar hebben dan volstaat slechts 2% 
van het oceaanoppervlak om 10 miljard mensen in hun dagelijkse eiwitbehoefte te voorzien.  
 
Jouw opdracht: Zoek uit welke nuttige stoffen we uit zeewieren kunnen halen voor onze voeding, en 
hoeveel je daarvoor nodig hebt voor de dagelijkse voeding. Zou je zo’n zeeakkergewas platform 
kunnen ontwikkelen voor in een ontwikkelingsland?  
 

 
De Macauba palmboom 
Solange I. Mussatto, Bioprocess Engineering Group, Department of Biotechnology – TU Delft 

 
Macauba, wetenschappelijke naam Acrocomia aculeata, is 
een meerjarige, fruit-producerende inheemse palmboom 
die wijd verspreid is in Brazilië. Macauba produceert 
vruchten (kleine ronde kokosnoten met een gewicht van 
30-45g) van commerciële waarde. De kokosnoten hangen in 
ongeveer vier bosjes per boom per seizoen, met in totaal 
738-800 kokosnoten per boom. Alle onderdelen van het 
Macauba fruit bevatten componenten met een hoge 
economische waarde: het externe epicarp (vruchtschil) en 
de mesocarp  (vruchtvlees) genereren pulp-olie en koek. De 
pit genereert pit-olie en koek. De endocarp (laag om de pit 
heen) is houtachtig en biedt een goede weerstand. De Macauba palmboom heeft de potentie om 
ongeveer 5000 kg olie per hectare te produceren. Deze olie bestaat uit twee onderscheidende oliën: 
een uit de onverzadigde pulp en een uit de verzadigde pit. 
 
Jouw opdracht: Bedenk hoe je de verschillende componenten van het Macauba fruit kunt isoleren en 
welke type producten je kunt maken van deze delen. Denk na over een geïntegreerde, 
zelfvoorzienende Macauba platform waar kleine gemeenschappen in ontwikkelingslanden op een 
duurzame manier gebruik van kunnen maken. 


